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W 1. Mojżeszowej 1:11 jest nam przedstawione w wierszu 11, iż prawo 
reprodukcji oświadcza, że każde nasienie musi zrodzić według swego własnego rodzaju 
albo natury. Mówiąc w inny sposób, zasiane nasienie pszenicy musi być pszenicą i 
dlatego wygląda jak pszenica, pachnie jak pszenica, i jest odczuwalna jako pszenica 
itd. A to prawo jest powszechne u każdej formy życia. Dlatego to jest prawo życia. A 
więc słyszymy, jak Bóg mówi. 11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną 
trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, 
w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała ziemia zieleń, ziele 
wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie 
według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 

Śledźmy to dalej w Ew. Jana 8:44 gdzie Jezus mówi do najbardziej religijnych 
ludzi tamtych czasów – faryzeuszy. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować 
według pożądliwości ojca waszego. (Mówiąc w inny sposób on mówi, że prawo 
reprodukcji  mówi, iż każde nasienie zrodzi według swego rodzaju lub natury, i dlatego 
przez własne uczynki pokazujecie, kto jest waszym ojcem, czyim nasieniem jesteście.) 
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy 
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 

Następnie w Ew. Mateusza 23:25 Jezus przedkłada to stanowczo faryzeuszom, 
dając im poznać, że nie ważne jak bardzo byli religijnymi, sam fakt, że oni zaprzeczali 
Słowu, które się stało ciałem pośród nich, przedstawia, że są z ich Ojca diabła i będąc 
nasieniem węża, muszą także postępować tak samo jak on. A w jaki sposób? On był 
bardzo religijny, on wielbił Boga i składał Mu ofiary i prowadził do uwielbienia itd. W 
rzeczywistości Kain ofiarował ofiarę już przedtem zanim uczynił tak Abel. 1 
Mojżeszowa 4:3 Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; 

Zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyście wiedzieli, że ofiara Kaina była całkowicie 
duchową ofiarą. W 5. Mojżeszowej 26 była ofiara z pierwocin plonów. 5 Mojżeszowa 
26:1 A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w posiadanie, i zajmiesz ją, 
i osiedlisz się w niej, 2 To weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów rolnych, jakie 
uzyskasz w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na 
miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego; 3 Przyjdziesz 
do kapłana, który będzie w owych dniach, i powiesz do niego: Wyznaję dziś przed 
Panem, Bogiem twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł Pan naszym ojcom, 
że nam ją da. 4 Kapłan weźmie kosz z twojej ręki i postawi go przed ołtarzem Pana, 
Boga twego, 



Teraz powróćmy do 1 Mojżeszowej 4:3 Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę 
z plonów rolnych; 4 Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu 
ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. 5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; 
wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 6 I rzekł Pan do Kaina: 
Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7 Wszak byłoby pogodne, gdybyś 
czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty 
masz nad nim panować. 8 Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A 
gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. 9 Wtedy rzekł Pan do 
Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem 
brata mego? 

Więc Kain uwielbiał Boga przed Ablem i ofiarował ofiarę nawet przedtem niż Abel, 
a ofiara Kaina była o wiele piękniejsza niż krwawiący umierający baranek Abla. 
Jednak Abel miaą objawienie od Boga, którego Kain nie miał. Hebrajczyków 11:4 
Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał 
świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią 
jeszcze po śmierci przemawia. 

Ew. Mateusza 23:25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że 
oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i 
pożądliwości. 26 Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest 
zewnątrz niego, stało się czyste. 27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, 
że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale 
wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. 28 Tak i wy na zewnątrz 
wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. 
29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce 
prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, 30 I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni 
ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. 31 A tak 
wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. 32 
Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. 33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie 
mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? 

Więc dzisiaj wieczorem będziemy czytać ponownie akapity 106 – 109 kazania brata 
Branhama Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, ponieważ chcemy 
sprawdzić to, co on mówi na temat prawa reprodukcji. 

106 Otóż, uważajcie. Bóg przewidział i predestynował świat synów i córek. 
ON ich przeznaczył, aby tam byli. 

107 Chrystus nic na to nie poradził, że był tym, czym był. ON był Synem Bożym. O 
to chodzi. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeśli byliście przeznaczeni, to 
widzicie Słowo Boże i wierzycie w nie, dlaczego? - bowiem tam jest coś nowego .. 
Dlaczego? Czy słyszeliście już kiedy o dziedzicznych predyspozycjach w rodzinie? - kiedy 
syn ucieleśnia swego ojca, albo matkę, albo dziadka, albo babcię. To są dziedziczne 
cechy, predyspozycje w rodzinie. Słyszeliście o tym, nieprawdaż? Otóż, tak samo jest z 
predestynacją. W waszej predyspozycji było już od początku, aby być tutaj we 



właściwy sposób. Lecz dlatego, że przyszliście tak, jako przyszliście, 
podlegacie wszyscy pod upadek. Ale dlatego, że jesteście predestynowani, 
usłyszeliście Słowo, a Ono przenosi was z powrotem do tego, do czego jesteście 
predestynowani! Amen. Nikt tego przedtem nie widział. To przenosi was wprost ... Co 
sprawia, że wierzycie Słowu Bożemu, a odwracacie się od wszystkich innych spraw? 
Jest to dlatego, ponieważ byliście... Jest tam coś wewnątrz was. Dawno, dawno temu 
byliście oczekiwani ... byliście stworzeni, aby żyć tutaj na wieki. 

108  "W porządku, proszę o miejsce Pisma do tego, kaznodziejo!" Oto ono: 
"Wszystkich, których On przedtem znał, powołał, a wszystkich, których 
powołał, tych usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, tych też 
uwielbił"! „Więc na co jest potrzebne kazanie, bracie Branham?" Ponieważ tam na 
zewnątrz jest żniwo, ja tylko zarzucam sieci. Ja je tylko zarzucam i obserwuję, gdzie one 
idą. Jeżeli oni to odrzucą, jeżeli odrzuci to ten tłusty brud tego świata, jeżeli to odrzuci 
denominacja - ja temu nie mogę pomóc, lecz jeżeli tam jest jeden, tam na 
zewnątrz, który to może przyjąć, to on się odwróci, aby być synem i córką Bożą. 
To jest tak pewne, jak ten świat. Amen! Dlatego, że on jest predestynowany. 

109 Z racji tego Bóg mógł wykonać Swoje dzieło przez Jezusa; ON był tym 
predestynowanym Synem. ON był Barankiem, który był zabity przed założeniem 
świata! Przed setkami bilionów, trylionów milionów lat, jak mówiliśmy o tym przed 
chwilą z 1. Mojż. 1, 1. ON właśnie wtedy był predestynowany, aby zająć Swoje 
miejsce. Amen! Dlatego On wypełnił Wolę Ojca. ON był Słowem, które zostało 
zamanifestowane. A każdy poszczególny z jego dalszych synów, będzie posiadał 
tą samą manifestację, a to są ci, którzy byli predestynowani. 

Zauważcie, brat Branham mówi, że Jezus nie mógł czynić nic innego jak tylko 
zamanifestować dokładnie to, do czego został przeznaczony, i dlatego że każde nasienie 
musi zrodzić według swego rodzaju. Więc jeżeli tak ma się sprawa z nim, i tak było z 
nasieniem węża, o którym Jezus powiedział: każde nasienie zrodzi, a w rzeczywistości 
musi zrodzić według natury dawcy nasienia albo tego, z kogo nasienie pochodzi. 
Bowiem takie jest prawo reprodukcji. Potem każdy z nas nie może postępować inaczej. 
Dlatego Bóg ustanowił wspaniały dramat, który odsłonił się w tym czasie, tak samo, 
jak on odsłonił ten wspaniały dramat w alfa usłudze Jezusa Chrystusa. 

Więc kiedy brat Branham mówi . A każdy poszczególny z jego dalszych synów, 
będzie posiadał tą samą manifestację, a to są ci, którzy byli predestynowani. 
On mówi, że jeżeli jesteśmy synami Boga, jako Jezus był pierworodnym synem Boga, 
wtedy istnieją pewne predyspozycje, cechy, które są w tej rodzinie, które muszą być 
zidentyfikowane w każdym poszczególnym synu Bożym. 

Rzymian 8:2 Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił 
cię od zakonu grzechu i śmierci. 

Zauważcie, istnieje prawo Życia, o którym tutaj mówi Paweł, on nazywa to prawem 
Ducha Życia w Chrystusie Jezusie. Więc tutaj patrzymy się na Prawo Życia, tego 



Życia, które było w Chrystusie Jezusie, a w rzeczywistości jest wypełnione w nas. Więc 
widzimy, że prawo Życia dotyczące Życia Ducha, który był w Chrystusie, ale wstąpił do 
nas, kiedy został uwolniony z tego naczynia pierworodnego syna w tym dniu na 
Golgocie. A to Życie musi wstąpić do innych synów, zwłaszcza do nas, aby To mogło 
także zamanifestować się w naszym ciele. Widzicie, co odróżnia nas od wszystkich 
pozostałych ludzi, którzy polegają na tym, kto był waszym Ojcem. Jeżeli jesteśmy 
synami Bożymi, wtedy Boże Życie będzie przebywać w nas, a jeżeli jest tak, wtedy 
także zamanifestujemy atrybuty Bożego Życia. Jeżeli jesteśmy narodzeni z ducha 
Bożego, to samo Życie Syna Bożego, które było w pierwotnym nasieniu Syna Bożego, 
które zamanifestował się w Jego ciele, jest teraz w naszym ciele i oczekuje na 
manifestację tego samego rodzaju życia w nas. 

Zatem, ważną rzeczą jest zrozumieć źródło nasienia, aby wiedzieć, jakich atrybutów 
poszukiwać w tym nasieniu. Już pokazaliśmy, co Jezus powiedział o faryzeuszach, jak 
oni twierdzili, że są Bożym nasieniem, ale ich własne uczynki manifestują, jakie życie 
kieruje nimi. Ale słyszymy Jana mówiącego w 1 Jana 1:1 Co było od początku, co 
słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze 
dotykały, o Słowie żywota – a to Słowo Życia jest Nasieniem, które zasiał siewca. 

A Jan mówi nam: 2 (A żywot objawiony został, - wg angielskiej wersji: życie 
zamanifestowało się. Chcę, żeby to głęboko wsiąknęło do was. Życie zostało 
zamanifestowane, mówiąc w inny sposób, to Życie Nasienia Syna Bożego, które było w 
pierworodnym Synu, zostało zamanifestowane, a jako wynik tego Jan mówi: i 
widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u 
Ojca, a nam objawiony został (wg angielskiej wersji: zamanifestował się nam) – więc 
jeżeli to Życie było u Ojca i w Ojcu, wtedy kiedy ono wyszło z Ojca, ono zstąpiło jako 
Oryginalne Nasienie, którym był Jezus Chrystus – Boży pierworodny syn. 3 Co 
widzieliśmy i słyszeliśmy, Mówiąc w inny sposób, to co widzieliśmy, jest działaniem 
Bożego Życia w naczyniu Pierworodnego syna, i to co słyszeliśmy, są słowa, które 
wypowiedział pierworodny syn. Ew. Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w 
sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. 

I przypomnijcie sobie w Ew. Jana 5:19 i 5:30 słyszymy Jezusa mówiącego… 

Ew. Jana 5:19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co 
bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 

I ponownie w Ew. Jana 5:30 on powiedział: 30 Nie mogę sam z siebie nic uczynić. 
Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, 
lecz wolę tego, który mnie posłał. 

I znowu Ew. Jana 14:31 Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, 
jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Zatem, oto, co chcę pokazać wam w 
tym wierszu – chcę, żebyście zrozumieli, jak to samo Życie, które było w Synu Bożym 



zamanifestowało się. Ono zamanifestowało się w zupełnym posłuszeństwie do 
przykazań Ojca.Q 

I ponownie w Ew. Jana 12:49 Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który 
mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. 50 I wiem, że 
przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak 
mi powiedział Ojciec. 

Więc on nie mówił niczego, czego by nie znał, ponieważ on był zależny od Swojego 
Ojca, aby wiedzieć, co ma powiedzieć, i to właśnie On potem powiedział. 

2 A żywot objawiony został, (wg angielskiego został zamanifestowany, w 
wybranym naczyniu oryginalnego Nasienia, Jezusie Chrystusie) i widzieliśmy, i 
świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam 
objawiony został – (został nam zamanifestowany) Mówiąc w inny sposób, samym 
zamiarem manifestacji Życia nasienia Syna Bożego jest to, że oni mogli świadczyć, jak 
Życie zamanifestowało się w ciele nazwanym Jezus Chrystus. A Jan kontynuuje, 
mówiąc, że to, co widzieliśmy naszymi oczami, i czego dotykaliśmy się własnymi 
rękami: to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność 
nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. 

83 Wszyscy synowie Boży muszą być tacy sami. Tak jest. Jeżeli jesteśmy 
zrodzeni ze Słowa i z Ducha, to jesteśmy na nowo przeniesieni z powrotem do   
mówionego Słowa, jak jest powiedziane u Jana 3. Widzicie? Co się dzieje, kiedy 
jesteśmy zrodzeni z Wody i z Ducha? Potem przenosi was to znowu z powrotem na 
to miejsce, na którym mieliście być na początku. Widzicie? To jest powodem 
śmierci Chrystusa: przywrócić was z powrotem do tego stanu, abyśmy byli synami 
Bożymi. Gdyby Ewa urodziła to dziecię... Ona by to w końcu uczyniła. Czy Bóg nie 
powiedział do niej: "Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię"? Lecz ona to musiała 
ominąć i odegrała swoją rolę nierządnicy. 

Efezjan 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5 Przeznaczył nas (to jest czas 
przeszły)  dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli 
swojej, 

Więc widzimy tutaj, że już byliśmy predestynowani do zamanifestowania synów 
Bożego Nasienia. 

Jan powiedział, że Kain pochodził z tego złego. Dlatego on nie mógł być z Adama, bo 
Adam był synem Bożym. Dlatego musimy potrafić zrozumieć to, iż Kain 
zamanifestował coś, co nie zamanifestowało się przez Adama albo dzieci Adama. 
Następnie potrzeba nam popatrzyć się do źródła manifestacji Kaina, aby 
zidentyfikować jego naturę a także jego źródło. Oboje dzieci było religijnych, jak przez 
cały czas na przestrzeni wieków, obaj bliźniaki były religijne. Wtedy nasuwa nam się 



pytanie: „Jeśli każde nasienie musi zrodzić według swej natury, wtedy źródła obu 
nasion były religijne.” 

Sam Jezus odróżnia to w Ew. Jana 8:38 Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy 
także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Mówiąc w inny sposób, Jezus czyni 
różnicę pomiędzy faryzeuszami odrzucającymi Chrystusa, który manifestują inne 
atrybuty, a tym, co On Sam manifestuje. 39 Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym 
jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie 
uczynki Abrahama. (To jest 1. Mojżeszowa 1:11 ponownie, „Prawo Reprodukcji”, 
każde nasienie zrodzi według swej natury) 40 Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, 
który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. 41 Wy 
spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; 
mamy jednego Ojca, Boga. 42 Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, 
miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od 
siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. 43 Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? 
Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. 44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie 
postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w 
prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, 
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. 46 
Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? 
47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. 
Tutaj widzimy, jak Jezus identyfikuje początek tych ludzi poprzez zidentyfikowanie 
ich zachowania ze źródłem tego zachowania. 

Chcę, żebyście pojęli, dlaczego jest tak ważne zrozumieć Prawo Życia. Widzicie, 
kiedy Adam został stworzony na OBRAZ Boga, a Bóg jest Słowem, wtedy Adam został 
zrodzony jako manifestacja Słowa Bożego. Potem, kiedy on i Ewa usłuchali kłamstwa 
diabła, nie była to tylko sprawa tego, że ona słuchała, a potem odeszła, ale ona 
wstąpiła do tego kłamstwa i pozwoliła na to, by przyjąć nasienie życia węża, a to 
nasienie życia było wstrzyknięte do niej i ono zrodziło w niej życie, które było w 
sprzeczności do Życia samego Boga, z którego ona pochodziła. Była to natura, która 
była sprzeczna z naturą samego Boga, słowo, które było sprzeczne ze słowem samego 
Boga, mówiącego, że każde nasienie zrodzi według swego rodzaju. Więc to, co zostało 
stworzone w jej łonie, wypaczyło naturę i wzór natury Bożej w Jego potomstwie. 

Widzicie, kiedy ona usłuchała, wtedy ona uczestniczyła w tym kłamstwie i życiu 
natury tego kłamstwa, a to nasienie życia wstąpiło do niej, i zamanifestowało się w jej 
ciele jako kłamstwo. Brat Branham powiedział: aby popełnić cudzołóstwo, najpierw 
musisz zgodzić się na to w swoich myślach. A to właśnie ona uczyniła. Ona najpierw 
usłuchała kłamstwa diabła. Nasienie tego kłamstwa wstąpiło do niej. Potem ona stała 
się jedno z tym kłamstwem, a w wyniku tego stała się jedno Wężem, który przedstawił 
kłamstwo, a jako rezultat ona przyjęła jego nasienie do wnętrza. Zauważcie, zła natura 
wstąpiła do niej i tutaj jest rozwój tego. 



Z drugiej strony widzimy w Ew. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo 
stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 13 Którzy narodzili się nie z 
krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. 

Baptysta powie, że to znaczy, iż byłeś świnią, ale Bóg dał ci moc, żebyś stał się 
synem Bożym, więc zmieniłeś swój gatunek. Ale to nie jest powiedziane w ten sposób, 
ponieważ to jest sprzeczne z prawem reprodukcji, które mówi: „każde nasienie musi 
zrodzić według swego rodzaju”. Dlatego, oto, co jest powiedziane: Ale ci, którzy byli 
narodzeni z tego rodzaju naturą, aby przyjęli go, to są ci, którym Bóg dał zdolność 
podejmowania właściwych decyzji i przyjęcia roli, którą Bóg dał im w synostwie.”  Bo 
ten sam apostoł, który napisał tę ewangelię, powiedział w 1 Jana 3:2 Umiłowani, 
teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 

A kiedy ujrzymy Go takim, jakim On naprawdę jest, zaczniecie oglądać, jakimi wy 
naprawdę jesteście i potem zaczniecie się dostosowywać do tego, kim naprawdę 
jesteście. 

W kazaniu Bóg objawiający się swemu ludowi 50-0813E. P 39 brat Branham 
powiedział: Właściwe mentalne nastawienie do jakiejkolwiek obietnicy Bożej sprawi, że 
ona wypełni się. Czy wierzycie w to? Słowo jest Nasieniem (Czy się to zgadza?), który 
zasiał Siewca w glebie. A każde Nasienie zrodzi według swego rodzaju. Jeżeli 
potrzebujesz zbawienie, to Nasienie jest tutaj. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienie, tutaj jest 
Nasienie w Słowie. Słowo Boże jest Nasieniem. Włóż je do swego serca. Nie wykopuj go 
każdego poranka, aby zobaczyć, czy kiełkuje, włóż go tam i pozostaw. To jest Bożą 
sprawą, aby przyniosło plon. Po prostu pozostaw to tam; podlewaj je przez wiarę i 
uwielbianie każdego dnia, dziękując za to Bogu. W porządku. 

Aby potrafić rozróżnić pomiędzy jakimikolwiek dwoma rzeczami, musimy mieć 
jakiś sposób ich klasyfikacji. Kiedy Prawo reprodukcji mówi, że każde nasienie musi 
zrodzić według tylko swego rodzaju, wtedy mamy podstawową zasadę. A oto ona: jeżeli 
każde nasienie ma życie w sobie, a każde nasienie może zrodzić tylko według swego 
rodzaju i natury, wtedy musimy spojrzeć na naturę tych dwóch drzew, które nie były 
zasadzone, i zobaczyć, co mówi o nich ich natura. 

Więc kiedy czytamy z kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, gdzie 
brat Branham podaje taką dobitną wypowiedź odnośnie naszej predestynacji, możemy 
widzieć na podstawie prawa reprodukcji, że predestynacja nie polega na tym, iż Bóg 
przeciska cię przez rurkę, ale Predestynacja może być najlepiej wyrażona przez prawo 
Życia, które mówi, że każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju. 

Nasienie posiada już na początku wszystko, co będzie kiedykolwiek potrzebować, a 
jak widzimy zgodnie 1. Mojżeszowej 1:11 każde nasienie musi zrodzić według swego 
rodzaju albo natury. Wtedy samo życie i natura tej rzeczy, którą nasienie ma być, jest 
już od początku w tym nasieniu. Ale to nasienie musi być zasiane do właściwej ziemi, a 
potem ono musi być podlewane i musi leżeć w obecności Słońca, żeby dojrzało. A tak 



samo jest z nami. Jesteśmy predestynowani, abyśmy weszli w obraz Bożego 
pierworodnego Syna, który zstąpił w Jego Obrazie. Rzymian 8:29 Bo tych, których 
przedtem znał, przeznaczył właśnie,  (to znaczy określił ich cel przedtem) aby się stali 
podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 30 A 
których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił. 

Więc jeżeli jesteśmy przeznaczeni do tego, aby przypodobać się do obrazu, to jednak 
nie jesteśmy wetknięci do rurki, wtedy to musi być sprawa nasienia. Bóg uprzednio 
umieszcza w tobie wszystko, co będziesz potrzebował, aby zamanifestować ten obraz, 
do którego zostałeś przeznaczony, żebyś go wyraził. Ale jak wszystkie nasiona, nie 
możesz uczynić tego sam. Potrzebowałeś Nasienie Życia w tobie i potrzebowałeś kogoś, 
kto ożywi to Życie w tobie. Dlatego ten obraz nie jest zostawiony na twoich siłach, 
dlatego, że jesteś predestynowany do pewnego obrazu, a to ożywienie jest zależne od 
ciebie, lecz to jest Bóg, który ożywia twego ducha przez Jego ducha w tobie. Ew. Jana 
5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w 
sobie. Ew. Jana 5:21 Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn 
ożywia tych, których chce. Więc ożywienie nie jest zależne od ciebie, ale jest zależne od 
tego samego Ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. 

Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w 
was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze 
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 

Dlatego ufam, że możecie widzieć, jak ważną rzeczą jest to, iż Bóg zaplanował 
uprzednio wasze miejsce przeznaczenia, i zapewnia to, aby to działo się według jego 
planu, zasiewając Swoje Nasienie Życia do ciebie, a potem ożywiając je do życia przez 
Swego Ducha, a następnie podlewając je przez wody obmycia Słowa. 

Dlatego, możemy szczerze powiedzieć, jeżeli Bóg nie czyni tego, to nie zostanie to 
wykonane. Filipian 1:6 Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, 
będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. 

A na zakończenie przeczytamy Dz. Ap. 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy 
się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli; Z jego bowiem rodu 
jesteśmy. 

Módlmy się teraz… 


